รายชือ่ สถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาฝกงานเขารวมโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2556
1. ลานนาซิสเต็ม
2. พีเอส คอมเซอรวสิ
3. คายสุรศักดิ์มนตรี
4. อบต. วิเชตนคร
5. มหาลัยราชภัฎลําปาง
6. คอมฯ บัดดี้
7. ไอซีไอที เซ็นเตอร
8. หจก. เอกเทคนิค เซ็นเตอร
9. โรงพยาบาลหางฉัตร

105. กองโยธาและฟนฟูสภาพเหมือง การ
ไฟฟาฝายผลิต
54. การไฟฟาสวนภูมิภาคแมทะ
106. กองบํารุงรักษาไฟฟา
55. ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง
107. ศูนยการจัดการสงน้ําแมเมาะ (ศจม-ช)
56. บริษัท TOT จํากัด (มหาชน)
108. ธนาคารออมสิน (สาขาแมเมาะ)
57. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง 109. โรงพยาบาลแมเมาะ
58. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
110. การไฟฟาสวนภูมิภาคแมเมาะ
สิ่งแวดลอม
59. เทศบาลนครลําปาง
111. บริษัท อิตาเลี่ยนไทย (J1540)
60. สํานักงานปศุสัตวลําปาง
112. กิจการรวมคา NWR SBCC JV
61. สํานักงาน ชั่ง ตวง วัด กรมการคา
113. อบต. นาสักแมเมาะ
ภายใน
62. ศาลแขวงลําปาง
114. ธนาคารออมสิน (สาขางาว)
53. เครดิตยูเนียนโทกหัวชางรวมใจ

10. การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.ลําปาง
11. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมือง
63. สํานักงานบริการลูกคา กสท. ลําปาง
แมเมาะ)
12. เทศบาลตําบลเมืองยาว
64. เทศบาลตําบลบอแฮว
13. กองวัสดุและจัดหาโรงไฟฟาแมเมาะ
65. องคการบริหารสวนตําบลบานคา
14. ที่วาการอําเภอเสริมงาม
66. สํานักงานบุปผาการบัญชี
15. เทศบาลตําบลไหลหิน
67. สํานักงานบัญชีมนัสการบัญชี
16. เทศบาลตําบลน้ําโจ
68. สํานักงานบัวกรุป การบัญชี
17. เทศบาลอําเภอวังเหนือ
69. สํานักงานบัญชีอัญชัน ออรดิท
18. สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง
70. สํานักงานประเสริฐการบัญชี
19. สถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง FM99 MHz
71. สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค 2
20. สํานักงานเทศบาลตําบลพิชัย
72. อาลัมภางคการบัญชี
21. องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย
73. บริษัท นิ่มซีเส็ง ลิสซิ่ง (สาขาศรีชุม)
22. โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี
74. ศรีชุมลิสซิ่ง
23. องคการบริหารสวนตําบลทาผา
75. โรงพยาบาลลําปาง
24. องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
76. สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
25. การประปาสวนภูมิภาค เขต 9
77. ธนาคารออมสิน (สาขาสบตุย)
78. ธนาคารออมสิน (เซ็นทรัลพลาซา
26. สํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ลําปาง)
27. ที่วาการอําเภอหางฉัตร
79. ธนาคารออมสิน (สาขาบิ๊กซี ลําปาง)
28. ที่วาการอําเภอแจหม
80. ธนาคารกรุงไทย (สาขาประตูชัย)
29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 81. ธนาคารกรุงไทย (สาขาเซ็นทรัล
ของ 11
ลําปาง)
30. ศูนยฮีโน สาขาลําปาง
82. ธนาคารออมสิน (สาขาลําปาง)
31. เหมืองแมเมาะ (แผนกการสื่อสารมวลชน) 83. ธนาคารกรุงไทย (สาขานากวม)
32. เหมืองแมเมาะ (แผนกกองปฏิบัติการขนสง
84. ธนาคารกรุงไทย (สาขาลําปาง)
วัสดุ)
33. สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ เขต 13
85. รานรัษฎาการไฟฟาแอร
34. โรบินสัน
86. บริษัทนิยมพาณิชยลําปาง จํากัด
35. ที่ทําการไปรษณียจังหวัดลําปาง
87. หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร
36. ศูนยการคาเซ็นทรัลลําปาง
88. สถานีรถไฟ อ.เมือง จ.ลําปาง

115. ธกส. (สาขางาว)
116. ธนาคารออมสิน (สาขาแมทะ)
117. สหกรณการเกษตร แมทะ
118. บริษัท นอรทเทอรนแอนคอรนกรีตจํากัด
119. เทศบาลตําบลทาผา อ.เกาะคา
120. ธนาคารออมสิน (สาขาเกาะคา)
121. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.เกาะคา
122. ธนาคารออมสิน เขตลําปาง 2
123. การประปาสวนภูมิภาค อ.เกาะคา
124. อบต. ทุงกวาว
125. ธนาคารออมสิน (สาขาเถิน)
126. บริษัทเบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด
127. ทวีชัยลิสชิ่ง
128. สํานักงานเทศบาลตําบลตนธงชัย
129. รานหนังสือนายอินทร
130. NV มารเก็ตติ้ง
131. สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
132. บริษัท รัตนทัว & ทราเวล
133. สํานักงานเทศบาลตําบลแมทะ
134. ราน เอ.ซี.ซี
135. สํานักงานเทศบาลตําบลแมเมาะ
136. บริษัท บิลฟวเกอร แปบคอก (ไทยแลนด)
137. บ.วุฒิพรอินเตอรเทรด จํากัด
138. หจก. เอเจทรานสเลชั่นส
139. บ. ทรู คอรปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
140. สํานักงานบํารุงทาง ลําปางที่ 2

37. แผนกสัสดี อําเภอเมือง ลําปาง

89. โรงพยาบาลเขลางคนคร-ราม

38. เขื่อนกิ่วลม (แผนกชางกล)

90. ธนบดี เซรามิค

39. เทศบาลตําบลศาลา
40. สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง
41. ธนาคาร ธกส. สาขาเกาะคา
42. หจก. เคพีลําปาง
43. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานสบพลึง

91. หจก. ชางวิจญ เอ็นจิเนียริ่ง
92. หจก. น้ําลอมการไฟฟา
93. รานเจียวพานิช
94. หจก. ทวีศักดิ์กอสราง
95. บริษัท ป. จีเอฟ ฟูด สาขาลําปาง
96. บริษัท นิ่มซีเส็ง (สาขาราชมงคล
148. บริษัทธัมบูรณ พาณิช จํากัด
ลําปาง)
97. บริษัทปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 149. องคการบริหารสวนตําบลพิชัย
98. องคการบริหารสวนตําบลเมืองมาย 150. ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส)
99. เทศบาลทงผึ้งแจหม
151. Singhanat Hairpoonhai Co. Lbd
100. ธนาคารออมสิน (สาขาแจหม)
152. ทาขาว - โรงสีสิงหโตทองรุงเรือง
101. องคการบริหารสวนตําบลหนองหลม 153. สํานักงานชลประทานที่ 2

44. ที่ทําการไปรษณียพุทธมณฑล
45. เขื่อนกิ่วลม
46. เทศบาลตําบลกาบเชิง
47. องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ
48. องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ
49. สหกรณเครดิตยูเนียนทาคราวนอย
50. สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบล
จังหวัดลําปาง

102. สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด 154. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา กิ่วลม

51. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

103. เทศบาลตําบลสบปราบ

52. ICIT Center

104. โรงไฟฟาแมเมาะ
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141. บ. มาเหนือ จํากัด
142. ราน The Pizza Company (เซ็นทรัล
พลาซา)
143. ปาตองรีสอรท ภูเก็ต
144. เดอะวิจิตร รีสอรท ภูเก็ต
145. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จ.เชียงใหม
146. บ. กิตติคมเทเลคอม จํากัด
147. เทศบาลตําบลเสริมงาม

155. บริษัท ซิเบลโก มิเนอรรับส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
.

